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LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE 
Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS 
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LIS för obebyggda bostadsfastigheter vid kusten 
Inom Robertsfors kommun har 8 avstyckade obebyggda bostadsfastigheter längs med kusten, 
inom strandskyddat område, identifierats. I detta tillägg föreslås ett ”tematiskt LIS-område”, 
gemensamt för de avstyckade fastigheterna. Samtliga ligger intill befintlig bebyggelse, men 
utanför detaljplan.  

Syftet med det tematiska LIS-området är att möjliggöra dispens från strandskyddet och 
därmed lovgivning för byggnation för dessa redan avstyckade bostadsfastigheter. I ett senare 
skede kan ett mer omfattande grepp tas där ett större område kring de avstyckade 
fastigheterna utreds som LIS-områden. Detta kräver dock en mer omfattande utredning av 
områdena samt platsbesök.  

Aktuella fastigheter redovisas nedan i tabell och på karta, figur 1.  

Område Fastigheternas namn 

1 Djäkneboda 1:68 

2 Näs 1:16 

3 Lägde 11:14 

4 Hertsånger 4:19, 4:20, 13:4, 13:8, 14:11 

 

 

Område 2 

Område 3 

Område 4 

Område 1 

Figur 1. Kartöversikt Robertsfors kommun 
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Områdesbeskrivningar 

Område 1, Djäkneboda 1:68 

 

Djäkneboda 1:68 markerad i rött, möjlighet till fri passage markeras med röda pilar (karta: 
metria.se tjänst Se sverige) 

 

Den avstyckade fastigheten ligger cirka 11 km från tätorten Bygdeå. I Bygdeå finns 
kommersiell och offentlig service som exempelvis butiker, restaurang, skola (till åk 3), 
äldreomsorg med mera.  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Väg finns framdragen till 
området (cirka 50 meter från fastigheten). Den totala exploateringsgraden i området är låg. 
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Område 2, Näs 1:16 

 

Näs 1:16 markerad i rött, möjlighet till fri passage markeras med röda pilar (karta: metria.se 
tjänst Se sverige) 

 

Den avstyckade fastigheten ligger cirka 7 km från tätorten Bygdeå. I Bygdeå finns 
kommersiell och offentlig service som exempelvis butiker, restaurang, skola (till åk 3), 
äldreomsorg med mera.  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Väg finns framdragen till 
fastigheten (mellan fastigheten Näs 1:16 och strandkant).  

Dispens från strandskyddet har tidigare givits för fastigheten 2007. 
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Område 3, Lägde 11:14 

 

Lägde 11:14 markerad i rött, möjlighet till fri passage markeras med röda pilar (karta: 
metria.se tjänst Se sverige) 

 

Den avstyckade fastigheten ligger cirka 4 km från tätorten Sikeå och cirka 9 km från 
Robertsfors tätort. I Sikeå hamn finns viss service som camping och möjlighet till idrott. I 
Robertsfors som är kommunens huvudort finns ett stort utbud av kommersiell och offentlig 
service samt möjlighet till sysselsättning. Bland annat finns grund- och gymnasieskola, 
möjlighet till kultur, idrott, handel och restauranger.  

Fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Väg finns framdragen till 
fastigheten (mellan fastighet och strand). 
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Område 4, Hertsånger 4:19, 4:20, 13:4, 13:8, 14:11 

 

Område 8-12 Hertsånger 4:19, 4:20, 13:4, 13:8, 14:11 markerade i rött, möjlighet till fri 
passage markeras med röda pilar (karta: metria.se tjänst Se Sverige) 
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På Herstångerudden finns 5 avstyckade fastigheter vilka ligger cirka 8 km från tätorten 
Ånäset. I Ånäset finns viss kommersiell och offentlig service, som grundskola (till åk 6), 
butik, äldreomsorg, och möjlighet till idrott och kultur.  

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Väg finns framdragen till 
samtliga fastigheter.  

Dispens från strandskyddet har tidigare givits för fastigheten Hertsånger 13:4 2007 och för 
Hertsånger 13:8 2008. 

Strandskydd i Umeåregionen 

Under våren 2013 antogs ett tematiskt tillägg för strandskydd till kommunens översiktsplan. 
Det tematiska tillägget är resultatet av ett samarbete mellan Umeåregionens kommuner: 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.  

Syftet med det tematiska tillägget grundas i den ändrade lagstiftning för strandskyddsområden 
som trädde i kraft 2009-01-07. Lagändringen innebar ett ökat lokalt och regionalt inflytande 
över strandskyddet för att bättre ta hänsyn till de olika förutsättningar och behov av 
utveckling som råder i olika delar av landet. 

I det tematiska tillägget har ett antal motiv till utpekande av LIS-område redovisats: 

 

Villkor för urval av område: 

 Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.  

 Området får inte innebära att tillgången till stränder för allmänheten och för ett rikt 
växt- och djurliv inte tillgodoses långsiktigt.  

 Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sysselsättningseffekter eller 
ökat serviceunderlag på landsbygden. 

Lämplighet bedöms även mot: 

 Tillgänglighet till vägar och kollektivtrafik 

 Service i området 

 Befintlig exploateringsgrad och närhet till befintlig bebyggelse 

 Områdets lämplighet för bostäder eller turism 

 

Varje utpekat LIS-område är översiktligt bedömt mot: 

 Markanvändning enligt gällande översiktsplan för området. 

 Kända naturvärden, exempelvis ”Grunda vegetationsklädda havsvikar”. 

 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 

 Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken med särskilt beaktande av kravet på 
fri passage (7 kap. 18 § miljöbalken). 

 Kända kulturvärden och fornminnesregister. 
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 Tillämpliga miljömål, exempelvis  ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och 
vatten-drag”. 

 Tillämpliga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken, främst kvalitén på 
vatten. 

 

Samtliga utpekade fastigheter i detta förslag till tillägg till kommunens LIS-plan ligger längs 
med kusten i Robertsfors kommun. I det tematiska tillägget för Umeåregionen har 
förhållningssätt (riktlinjer) bestämts vid upphävande av strandskydd längs med kusten 
(redovisas nedan). Generellt anges att en mer restriktiv bedömning gäller i Umeå stads närhet 
och en något generösare bedömning längs kusten i regionens ytterområden, exempelvis i 
Robertsfors kommun. 

 

Riktlinjer för kust: 

 Komplettering av befintlig bebyggelse samt ett renodlande och åtskiljande av vad 
som är exploateringsområde och strandskyddsområde för naturvård och friluftsliv 
är huvudprinciper.  

 Särskilt ska beaktas kravet på fri passage mot vatten och gemensamma lösningar 
för hamnar, pirar och avlopp. 

 

Vidare har även ett antal allmänna riktlinjer vid exploatering redovisats. Dessa riktlinjer avser 
ny bebyggelse, vatten och avlopp, risker och klimatförändringar, ras och skred, bryggor och 
pirar samt muddring. Generella förhållningssätt beskrivs för att eliminera negativa effekter för 
miljön om ingrepp inte görs med försiktighet eller med hjälp av lämpliga åtgärder. 

Allmänt om strandskydd 

Kommunerna har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Felaktiga beslut 
upphävs av länsstyrelsen vilket kan överklagas till högre instans. Länsstyrelsen fattar beslut 
om dispenser och upphävande av strandskyddet i områden som skyddas enligt 7:e kap. 
miljöbalken, till exempel inom ett naturreservat, samt när det gäller försvarsanläggning, 
allmän väg eller järnväg. 

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder 
som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 § miljöbalken: 

1. Det ska finnas så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §/18 d § miljöbalken 

2. Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet påverkas inte 
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte. 
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Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet beaktas detta endast om aktuellt område avser mark som: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

eller om: 

7. en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömningen om en plats ligger 
inom ett område som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, så kallat ”LIS-
område”.  

Vid ett beslut om att ge dispens, eller att upphäva strandskyddet, ska alltid en fri passage 
lämnas mellan tomtplatsen och stranden. Detta gäller inte om en sådan användning av 
området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller 
anläggningarnas funktion (7 kap. 18 f § miljöbalken). Ett beslut om att upphäva eller ge 
dispens från strandskyddet ska därmed inte omfatta den fria passagen. Att fri passage lämnas 
är inte ett skäl att ge dispens. 

Vid en strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras för att bestämma gränsen 
mellan det område där markägaren kan hävda privat zon och det område som allmänheten har 
möjlighet att använda (fri passage). Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller 
(vanligtvis) allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver 
inte sammanfalla med fastighetsgränser. Tomtplatsavgränsningen bestäms i det enskilda fallet 
och utifrån rådande omständigheter. Enligt miljöbalkspropositionen bör till exempel en 
fritidshustomt normalt inte omfatta mer än 2000 m2. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har (med stöd av miljöbalken 7:17) föreskrivit att 
strandskyddsdispens inte behövs för sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som 
utgör komplement till befintlig huvudbyggnad om de vidtas: 

1. inom 15 meter från huvudbyggnad men inte närmare strandlinjen än 25 meter och 

2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens 

Om det i det enskilda fallet saknas dispensbeslut som anger tomtplats räcker det dock att 
förutsättningarna enligt punkt l är uppfyllda. 
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Förutsättningar och bedömningar  

Markanvändning 

De 8 avstyckade fastigheterna ligger utspridda längs med kusten i Robertsfors kommun, se 
figur 1. Samtliga fastigheter ligger inom sedan tidigare glesbebyggda fritidshusområden. För 
att beskriva förutsättningarna för fastigheterna har de grupperats utifrån geografiskt läge 
(område 1-4).  

 

Område Fastigheternas namn Markanvändning idag Avstånd till strandkant 
(hav) 

1 Djäkneboda 1:68 Skogsmark 20 meter 

2 Näs 1:16 Skogsmark 50 meter 

3 Lägde 11:14 Skogsmark 20 meter 

4 Hertsånger 4:19 Skogsmark 30 meter 

Hertsånger 4:20 Skogsmark 30 meter 

Hertsånger 13:4 Skogsmark 20 meter 

Hertsånger 13:8 Skogsmark (skogsavverkad) 70 meter 

Hertsånger 14:11 Skogsmark 50 meter 

 

Friluftsliv 

Fri passage är möjlig om minst 20-25 mellan alla fastigheter och stranden (se tidigare tabell 
under rubriken Markanvändning). Mellan fastigheten Näs 1:16 och Lägde 11:14 och 
strandkant finns därutöver mindre vägar som säkerställer allmänhetens tillgänglighet.  

Fastigheterna Hertsånger 13:4, 13:8 och 14:11 berörs av riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken. Ianspråktagandet av aktuella fastigheter bedöms inte innebära påtaglig skada för 
riksintresset/friluftslivet. 
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Riksintressen och naturskydd 

Område Fastigheternas namn Berörda riksintressen och 
naturskydd 

Skyddsvärda objekt eller 
områden i övrigt 

1 Djäkneboda 1:68 Fastigheten berörs av 
riksintresse för naturvård 3 
kap. 6§ miljöbalken. 

Fastigheten ingår i 
kustområde med särskilda 
kulturvärden (området är 
känsligt för storskalig 
vindkraft). 

 

2 Näs 1:16 Fastigheten berörs av 
riksintresse för naturvård 
enligt 3 kap. 6§ miljöbalken. 

Fastigheten angränsar till 
Klubbens naturreservat, 
tillika Natura 2000 område 
enligt habitatdirektivet. 

Fastigheten ingår i område 
med naturvärden – 
Rickleån, sträckan 
mynningen-Robertsfors. 

3 Lägde 11:14 - - 

4 Hertsånger 4:19, 4:20, 
13:4, 13:8, 14:11 

Alla fastigheter berörs av 
riksintresse för naturvård 3 
kap. 6§ miljöbalken. 

Hertsånger 13:4, 13:8 och 
14:11 berörs av riksintresse 
friluftsliv 3 kap. 6§ 
miljöbalken. 

Alla fastigheter angränsar till 
Hertsångers naturreservat, 
tillika Natura 2000 område 
enligt habitatdirektivet. 

Alla fastigheter ingår i 
kustområde med särskilda 
kulturvärden (området är 
känsligt för storskalig 
vindkraft). 

 

Områden av riksintresse för naturvård och friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön. Exploatering i dessa områden ska ske så att de 
naturvärden som gjort området till riksintresse inte kommer till skada. Ianspråktagandet av 
aktuella fastigheter bedöms inte innebära påtaglig skada för riksintressena. 

Malå sameby är verksamma inom kommunen. Rennäringen bedöms inte påverkas negativt av 
att aktuella tomter ianspråktas. 
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Växt- och djurliv 

Områdena består främst av strandnära skogsmark. Det flesta av de vanligt förekommande 
djuren i västerbottens kustland antas finnas i området. Ingen utökad inventering av områdena 
är genomförd. 

Vid Näset, Hertsånger (område 4) har ett antal nära hotade och sårbara fågelarter påträffats 
(förbiflygande och födosökande) - svärta, gråtrut, smålom och tornseglare. Därutöver har 
även guldgräshoppa påträffats (nära hotad). Artportalen (åren 2000-2016). 

Ianspråktagandet av aktuella fastigheter bedöms inte innebära påtaglig skada på växt- och 
djurlivet eftersom åtgärden utgör en mindre komplettering intill befintliga bostadsfastigheter. 

Kulturskydd 

Aktuella fastigheter berörs inte av några (kända) fornlämningar eller kulturskyddade 
områden/objekt.  

Miljöskydd 

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2009 om MKN för 
samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet vilka ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvattenstatus år 2015 om inte särskilda skäl 
finns. MKN innefattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att vattenförekomstens 
miljötillstånd inte får försämras till en lägre statusklass. Under 2015 har åtgärdsprogram, 
förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer reviderats (avseende perioden 2015-2021). Beslut 
har ännu inte tagits. 

Område Fastigheternas namn Berörd vattenförekomst 

1 Djäkneboda 1:68 N n Kvarkens kustvatten (SE635300-205251) 

2 Näs 1:16 Ricklefjärden (SE640400-205770) 

3 Lägde 11:14 S Bottenvikens kustvatten (SE641250-
211751) 

4 Hertsånger 4:19, 4:20, 13:4, 13:8, 
14:11 

Vändskärsfjärden (SE641000-210500) 

 

Idag har den ekologiska statusen för berörda ytvattenförekomster klassificerats som god och 
uppnår även god kemisk ytvattenstatus med undantag av kvicksilver* och difenyleter** 
(www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-05-17).  

*Gränsvärdet överskrids för kvicksilver i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag 
och kustvatten) i Sverige idag, så även berörda vattenförekomster. Detta beror på att det under 
lång tid har skett utsläpp av kvicksilver, främst från internationella luftnedfall. 

** Gränsvärdet i fisk överskrids för bromerade difenyletrar. Undantag att uppnå MKN beror på 
att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av ämnena till de nivåer som motsvarar 
god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna 
föroreningar. 
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Ianspråktagande av aktuella fastigheter bedöms inte påverka huruvida MKN för god 
ekologisk status (hög ekologisk status för Ricklefjärden och Vändskärsfjärden) eller god 
kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas för berörda vattenförekomster. En 
förutsättning är dock att avlopp löses med hög skyddsnivå. 

Risk för översvämning 

Risken för översvämning på aktuella fastigheter bedöms vara små eftersom marken generellt 
lutar ner mot vattnet och avstånd om minst 20 meter finns mellan fastighet och strand. 

Det går dock inte att utesluta framtida höjningar av vattennivån. Innan strandskyddsdispens 
ges säkerställs att översvämning inte innebär en för stor risk. 

Samlad bedömning 
Aktuella fastigheter bedöms uppfylla kriterierna för att tillsammans kunna bli ett tematiskt 
LIS-område. 

Det finns en efterfrågan på tomter för bostadshus längs med kusten då pendlingsavstånden till 
de större byarna/tätorterna och städerna är relativt kort. Exploatering på de avstyckade 
tomterna bedöms kunna bidra till underlag för service och sysselsättning på landsbygden  på 
ett väl tillfredställande sätt då de ligger på ett nära avstånd till mindre samt större serviceorter 
med kommersiell- och offentlig service (framför allt Bygdeå, Sikeå, Ånäset och Robertsfors). 

Eftersom tomterna redan är avstyckade men obebyggda anses det vara effektivt med ett 
tematiskt LIS-område, för att tillgängliggöra mark för bostadshus. 

Berörda riksintresseområden och naturvärden bedöms inte skadas på ett påtagligt sätt då 
tomterna ligger i direkt anslutning till och kompletterar befintlig bebyggelse. Till samtliga 
fastigheter finns befintlig infrastruktur. Biologisk mångfald bedöms heller inte påverkas 
ytterligare på grund av åtgärderna. 

I direkt anslutning till eller i närheten av samtliga fastigheter finns fria passager ner till 
strandkant (se röda pilar på kartorna under rubriken Områdesbeskrivningar). Fri passage 
kommer även som tidigare vara möjligt mellan stranden och kommande 
hemfridszon/tomtplats. 

Marken inom utpekade fastigheter bedöms översiktligt vara byggbar. En särskild bedömning 
kommer att göras i varje enskilt bygglovsärende. 

Områdena kommer att arbetas in i LIS-planen vid kommande revidering. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
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Bilaga: Övriga fastigheter 
Nedan redovisas övriga avstyckade fastigheter inom strandskyddade områden där dispens från 
strandskyddet kan åberopas av andra skäl. 

 

 Fastighet namn Detaljplan Avstånd till vatten Hav 

1 Brednoret 1:54 nej 80 meter X 

2 Brednoret 1:55 nej 80 meter X 

3 Brednoret 1:56 nej 80 meter X 

4 Brednoret 1:57 nej 80 meter X 

 

 

Område 1-4 Brednoret 1:54, 1:55, 1:56, 1:57.  

 

Fastigheterna ligger på ”andra raden” sett från strandkant. Passager ner mot strandkanten 
finns på flera ställen kring bebyggelsen.  
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Fastigheterna bedöms ligga väl avskilda från stranden genom väg och bebyggelse.  

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens (enligt 7 kapitlet 18 § c miljöbalken) kan vid 
dispensbeslut åberopas att tomt genom en väg och bebyggelse väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. 

 

 


